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Nordnet ansluter till Söderberg & 
Partners nya pensionsplan 

- Kombinerar Söderberg & Partners rådgivning och analys tillsammans med Nordnets 

plattform och utbud i Plusplan Modern   

Söderberg & Partners pensionsplan Plusplan Modern utökas med Nordnet som ny försäkringsgivare. 

Detta innebär att tjänstepensionssparare som är anslutna till Plusplan Modern eller som nytecknar 

Plusplan Modern erbjuds tillgång till Nordnets hela plattform och dessutom får försäkringsrådgivning 

samt finansiell rådgivning och analyser från Söderberg & Partners.   

- Nordnet blir ett starkt komplement och tillskott i Söderberg & Partners Plusplan Modern, 

vilket stärker vårt erbjudande för befintliga och nya kunder som söker lösningar med stor 

valfrihet, men som även är i behov av och vill ha rådgivning kring försäkringsskydd, säger 

Anders Bäckström, VD för Söderberg & Partners Insurance Consulting. Detta är ett bra 

exempel på vår ambition att ständigt förbättra vårt kunderbjudande.  

Plusplan Modern erbjuder redan idag högkvalitativa lösningar genom ett stort antal leverantörer och 

plattformar, och i och med Nordnets anslutning till planen stärker Söderberg & Partners sitt 

kunderbjudande ytterligare.  

- Det här samarbetet går i linje med Nordnets ambition att bredda affären på flera fronter. Vi 

har nyligen lanserat digital finansiell rådgivning i form av Robosave, och ett både bredare och 

billigare bolån. Nu utökar vi vårt tjänstepensionserbjudande och adresserar en mycket större 

marknad än tidigare. Vi har idag en ledande produkt för de kunder som värdesätter 

flexibilitet och fattar självständiga beslut kring pension och försäkringar. Nu adderar vi en 

produkt för de kunder som vill diskutera sitt val av sparande och försäkringar med en 

rådgivare, men samtidigt ha tillgång till en digital plattform med ett stort utbud av fonder, 

aktier och andra finansiella instrument, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Mobil: 076- 149 50 05 

Snabba fakta om Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och 
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förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med en av Nordens största fristående 

analysavdelningar. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden: 

Insurance Consulting 
Securities & Asset Management 
Financial Technology 
Payroll & Benefits 

Kundlöfte och värderingar 
Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta 
råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår 
företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar 
det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden 
minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad. 

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår 
orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & 
Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna. 

 

 

 


